31. neděle v mezidobí
Pomůcky: příloha č. 1 Fíkovník, psací potřeby.

Slůvko
Četli jsme dnes o Zacheovi. Jaké bylo jeho zaměstnání? (Celník.) Protože byl vrchní
celník, dnes bychom mohli říci ředitel finančního úřadu, tak Zachea snad všichni lidé z Jericha
znali. Mnoho z nich s ním také mělo špatnou zkušenost, protože je ošidil. Možná byli i lidé,
kteří si mysleli, že je Zacheus ztracený případ. Ale na jedinou Ježíšovu výzvu se vzdal poloviny
majetku a těm, které nějak ošidil, čtyřnásobně vše nahradil. Co mohlo být příčinou jeho
změny? Je možné, že tam byl někdo, kdo na něj hleděl milosrdně a soucitně, neodsuzoval ho.
Modlitby právě těchto lidí vystoupily do nebe a obměkčily tak Zacheovo srdce, aby se mohl
odvrátit od svých hříchu a napravit se.
Pocítili jste někdy potřebu modlit se za někoho, koho znáte? Mohl to být někdo,
kdo vám ublížil nebo je sám v nějaké těžké situaci. V prvním momentě si člověk může
pomyslet, že jde o neřešitelný případ. Zkusme se za toho člověka pravidelně modlit. Možná
změnu neuvidíme hned a možná to ani nedopadne tak, jak bychom chtěli. Důležité je vytrvat.
Bůh ví nejlépe, co člověk, za kterého se modlíme, potřebuje. Bůh nás chce potřebovat. Jsme
jeho prodlouženýma rukama na této zemi. Máme tu čest být jeho spolupracovníky při změně
života lidí! Modlitba je mocná! A vytrvalá modlitba je neporazitelná. Síla modlitby je tou
největší silou, kterou máme na tomto světě k dispozici. Jsme vlastně takoví rytíři a rytířky
Boha. Kráčíme před lidmi, za které se modlíme a prosekáváme se spolu s nimi skrze trní.
Chceme totiž dojít dovnitř do hradu, kam nás zve nebeský Král.
Vysvětlete dětem, že nyní budeme prosit za to, aby nám Bůh řekl, za koho se máme modlit.
Rozdejte dětem psací potřeby a obrázky fíkovníku se Zachem. Zacheus symbolizuje člověka,
za kterého se chceme modlit, jeho jméno si děti napíší do prázdného místa v koruně stromu.
Uveďte děti do modlitby a nechejte chvilku ticha pro naslouchání Bohu. Zakončete modlitbou.

Pane Ježíši, ty jsi přišel hledat a zachránit to, co zahynulo. Ty jsi přinesl spásu
každému lidskému srdci. Chceme tě konkrétně prosit za… (každý si dosadí
konkrétního člověka, kterého si napsal na lístek).
Děti si obrázky schovají. Mohou si je nechat v kapse (v peněžence, mobilu) a vždy, když na něj
narazí, vzpomenout si na toho člověka, a tak s ním všude putovat a nezapomenout na něj.

